
 

 

  Pihls dagbog fra 
valgkampen 

Dag 19 
SØN 14 JUN 2015 

 

Valgkampsdagbog fra 
 

Kristian Pihl Lorentzen 
Folketingsmedlem & Trafikordfører for Venstre 

 

Mail: vkrlo@ft.dk 
www.kplorentzen.dk 

Tlf.: 27522818 
 

 

Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 
Fantastisk dag med Pihle-Expressen 
 
I dag gennemførte jeg en aktivitet, som jeg har set frem til længe. Nemlig kørsel Bjerringbro-

Struer-Bjerringbro med et flot veterantog 
trukket af et vaskeægte damplokomotiv fra 
1916. Allerede ved starten kl. 0900 var der 
mødt mange interessere for at komme med 
på mit tog. I Rødkærsbro, Viborg, Stoholm 
og Skive fortsatte tilstrømningen af 
passagerer. Stemningen ombord på toget 
var folkelig, festlig og fornøjelig. De to brave 
spillemænd, ”Hiv og Hyl” underholdt i toget 
og under ophold på perronerne. I toget var 
der hygge med kaffe, ostemadder og fine 
muffins. Jeg selv fik fornøjelsen køre med i 
selve lokomotivet en del af turen. Her er der 
virkelig miljø – i røg, damp, kulstøv og 
prusten. Fantastisk oplevelse.  
 
Til min glæde udtrykte de mere end 300 
passagerer dagen igennem stor tilfredshed 
med mit initiativ til denne fantastiske 
togrejse. Og så fik jeg en god snak med 
rigtig mange i kupeerne og på perronerne. 
En helt igennem fantastisk dag, som jeg 
sent vil glemme. Tak til de mange frivillige 
hjælpere ved arrangementet. Jeg tror, at vi 
nu for alvor er kommet på sporet af en 
valgsejr….   Se fotos fra en dejlig dag. 
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Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
 
Mandag den 15. juni går turen med min blå Setra valgbus rundt i Silkeborg Kommune, bl.a. 
med virksomhedsbesøg i Hjøllund. Kl. 15-17 er der valgmøde på Grønhøj Kro i bedste Morten 
Korch stil. Om aftenen er der stort valgmøde i Musiksalen i Viborg. 
 
Tirsdag den 16. juni går turen med min blå Setra valgbus til Karupegnen, bl.a. med 
virksomhedsbesøg hos MAC Y i Frederiks. Om aftenen er der valgdebat mellem Karin 
Gaardsted (S) og Kristian Pihl i Mønsted Kalkgruber. Også her kan jeg love en spændende 
oplevelse med kørsel i det smalsporede kalktog og besøg i de enestående gruber.  
 
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


